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 الخالصة

سي  اجري هذا البحث بهدف تقييم كفاءة المنظومة االلية المنزلية التي تعمل بنظام التنافذ العك       
Reverse Osmosis (RO)  في تنقية وتعقيم الماء )عينات مياه االسالة , عينات مياه ابار( في مدينة

 Total Bacteria Countية الموصل / العراق من خالل اختبار قدرة المنظومة على أزالة البكتيريا الكل
(TBC)  من عينات الماء المدروسة فضال عن أزالة االمالح الكليةTotal Dissolved Salts (TDS) 

 لهذه العينات. PHوتعديل قيمة االس الهيدروجيني 

 Membrane   (MF)والترشتي  باالشيتية   Plate Count (PC)استتددم  رريقتتي العتد باالربتاق
Filtration   فتتتي التحتتتري عتتتن التلتتتوأ البكتيتتتري وأكهتتترت النتتتتالى امكاةيتتتة المنظومتتتة علتتتى ازالتتتة كافتتتة اةتتتوا

%، كمتتتا تبتتتتين قابليتتتة المنظومتتتة علتتتتى أزالتتتة النستتتتبة  100البكتيريتتتا متتتن عينتتتتات الميتتتاه المدروستتتة و نستتتتبة 
االس  ( متتن  هتذه العينتتات , فضتال عتتن تعتديل قيمتتةTDS%( متن االمتتالح الكليتة )  90األكبر)اكثتر متتن 
( و التتالي تحويتل عينتات الميتاه المدروستة التى  6.5من القيم القلوية التى ةستبة بحتدو  )  PHالهيدروجيني 

 صالحة لالستهالك البيري وحسب المقاييس العالمية .

 الكلمات المفتاحية:التنافذ العكسي ، تنقية الماء ، البكتيريا الكلية.
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Abstract 

 

       This research was carried out in order to evaluate the efficiency of 

automated home water treatment system which act with the Revers Osmosis 

(RO) system, in water purification and sterilization (Wastewater samples, wells 

water samples) in Mosul city / Iraq, by testing the system's ability to remove 

Total Bacteria Count ( TBC) of the studied water samples as well as the Total 

Dissolved Salts (TDS) and adjustment the pH value of these samples.  

Two methods were used to detecting the bacterial contamination, Plate 

Count (PC) and (MF) Membrane Filtration, The results showed that the system 

was able to remove all types of bacteria from the studied water samples by 

100% , and showed the ability to remove the largest percentage (More than 

90% ) of (TDS), as well as adjustment the pH value of the alkaline values to 

(6.5), thus converting the studied water samples to drinkable for human 

consumption according to international standards. 

Key Words: Revers Osmosis, Water purification, Total Bacteria. 
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 المركبتتتتات األساستتتتية التتتتتي تتتتتدخل فتتتتييعتتتتد المتتتتاء متتتتن العناصتتتتر المهمتتتتة فتتتتي الحيتتتتاة كوةتتتت  أحتتتتد 
( متن تركيبهتا كمتا أةت  يعتتد الوستت التذي تنتقتل فيتت  60 – 70%تركيتب الكالنتات الحيتة يؤ ي لتا حتتوالي) 

جميع الموا  الغذالية  اخل الجسم وتجري في  معظم التفاعالت الكيميالية والتحوالت الغذالية المست ولة عتن 
رتترح الستتموم وتعتتديل  رجتتة الحتترارة واةتت  ييتتكل عنيتتراه أساستتياه فتتي آستتتمرار الحيتتاة فضتتاله عتتن أهميتتت  فتتي 

جميتتع يفتترازات الجستتم وأء المتتاء هتتو المركتتب األكثتتر تواجتتداه فتتي الثبيعتتة ويغثتتي حتتوالي  ال تتة أر تتا  الكتترة 
 ,WHO,2011 ; Endreny and Steenvoordenاألرضتية ويقتتترء وجتو ه  المتتاه بوجتتو  الحيتاة. )

2004.) 

ليتتة وميتتا ر الميتتاه عامتتة عرضتتة للتلتتوأ بثريقتتة أو بتتمخره وينتتدر وجتتو  ميتتاه ال يء األجستتام الما
تيل لهتا الملو تات وعنتدما ييتل تركيتز هتذه الملو تات يلتى مستتوه شيتر مقبتول لالستتددامات البيترية يعتد 

ايولوجيتتة عنتدها المتاء ملو تاه، و تذلك يمكتن تعريت  تلتوأ الميتاه، بمةت  التغيترات الفيزياليتة أو الكيمياويتة أو الب
 ,.Mark et alالتي تحدأ للمياه وتفضتي يلتى تغيتر ةوعيتت  وتستبب أضتراراه علتى البيحتة واليتحة العامتة.)

 (.2004; حنوش،  2004

والعتراق متن البلتتداء التتي تعتتاةي متن ميتتكلة تلتوأ الميتاه واألمتتراس المنقولتة بواستتثة الميتاه، حيتتث 
ستتتتيما ةهتتتتري  جلتتتتة والفتتتترات لالستتتتتددامات البيتتتترية يء شالبيتتتتة المجتمتتتتع يعتمتتتتد علتتتتى الميتتتتاه الستتتتثحية وال 

المدتلفة، ومعظم هذه المسثحات تعاةي من تلتوأ بستبب النيتارات السستكاةية وا تار الحترور و تيتري  
مدلفتتات العديتتد متتن المعامتتل اليتتناعية والنيتتارات الزراعيتتة والددميتتة بتتدوء معالجتهتتا و يء الحجتتم الكبيتتر 

البتد أء يكتتوء لت  اةعكتاس فتتي از يتا  ةستبة التلتتوأ ستواء للنهتر أو ميتتاه متن الملو تات المثروحتة التتى النهتر 
 (.   WHO, 2004; 2007السنجري والميهداةي ، ؛2004اليرر الممخوؤة من )حنوش 

متتع أز يتتا  حجتتم الثلتتب علتتى المتتاء اليتتال  ، %1تتجتتاوز  أء ةستتبة الميتتاه اليتتالحة لليتترر عالميتتا ال   
االليتتات  عتتنباستتتمرار وجتتب البحتتث يتممتتا  المتزايتتد علتتى المستتتوه العتتالمي  نمتتو الستتكاةياللليتترر ةتيجتتة 

استتتددام ميتتاه البحتتار مدتلفتتة بمتتا فيهتتا تحليتتة و ميتتا ر  التتتي تتتوفر الميتتاه اليتتالحة لالستتتهالك البيتتري متتن
 يفت الهامتة التقنيتات متن الميتاه تحليتة تكنولوجيتا ووشيرهتا متن ميتا ر الميتاه، والمحيثات والميتاه الجوفيتة 

ومتن بتين كحاجتة ملحتة وضترورية لتوستيع ميتا ر استتهالك الميتاه،  بترزت والتتي الميتاه معالجتة مجتال
 التتي Reverse Osmosis (RO)ام التنافتذ العكستي استتددام ةظتاالليات التتي بترزت فتي هتذا المجتال 

 التركيتز عتالي الوستت من الماء خاللها من ينتقل فيزيالية عملية وهي كلفة، اقلها و التقنيات اةج  من تعد
 يزيتد المركتز المحلتول علتى ضغت استددام رريق عن منفذ شب  شياء خالل من التركيز قليل الوست يلى
التتي تعتد ؤات اهميتة الميتاه  )مرشتحات(فالتريعتمد هذا النظام على استتددام  األزموزي حيث  الضغت عن

ومتتوا  متتن جتترا يم ومتتوا  عضتتوي   ميتتاه اليتترر عتتا ة ومنهتتاميتتاه اللمتتا تحملتت   تنقيتتة وتعقتتيم الميتتاهفتتي بالغتتة 
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( يتضمن عمل النظام عدة خثتوات يستتددم 1999خضر،;  WHO,2004;WHO,2011 اخره ملو ة)
خالل المراحل االولية مرشتحات حاويتة علتى كريتات باحجتام مدتلفتة الزالتة التدقالق واالتر تة و قيتة الملو تات 

على االشيتية شتب  النفتاؤة الالزمتة الزالتة الجترا يم وتحستين  الكبيرة والمراحل التالية تتضمن مرشحات حاوية
ةوعية الماء من ةاحية اللوء والثعم والرالحة و التالي المعالجة الكيمياويتة والبايلوجيتة للميتاه الداخلتة. وةظترا 

خاصة علتى المستتوه المنزلتي فتي العتراق  ROلالهمية المتزايدة في استددام المنظومات التي تعمل بنظام 
( ومنها محافظة ةينوه فقد اجري  هذه الدراستة بهتدف تقيتيم كفتاءة هتذه المنظومتة  2014)محمد واخروء, 

 في تنقية وتعقيم المياه الملو ة )مياه اسالة وابار( من الناحية الكيميالية والبكتريولوجية.

 

 مواد وطرائق العمل

 عينات المياه: 

 20عينتتة ميتتاه استتالة و 20اختتذت العينتتات متتن منتتارق متفرقتتة متتن مدينتتة الموصتتل / العتتراق وتتتم اختيتتار 
عينتتة ميتتاه ابتتار متتن المنتتارق التتتي اكهتترت تلو تتا بكتريولوجيتتا فتتي هتتذه الميتتاه ختتالل فتتترة الدراستتة الحاليتتة، 

 ايوستتلفات  لتتولمح  متتل متتن 0.1 )حاويتتة علتتى علتتب زجاجيتتة معقمتتةوُأختتذت العينتتات بثريقتتة معقمتتة فتتي 
    من عينة مياه االسالة في حالة وجو ه.  الزالة الكلور المتبقي ( %3بتركيز(Na2S2O3)   اليو يوم

 المستخدمة: ROمنظومة 

امريكتتي المنيتتم والموضتتحة فتتي  PANDORAالمنزليتتة ةتتو   RO استتتددم  فتتي هتتذه الدراستتة منظومتتة 
 (.  1في الجدول ) ( واء تفاصيل عمل اجزاء المنظومة مبينة1اليورة )
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 المنزلية المستخدمة في الدراسة RO( منظومة 1الصورة )
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 المنزلية المدروسة    RO(  تفاصيل عمل اجزاء المنظومة 1جدول )

 

 الفحوصات الكيميائية:

 Total Dissolved Solid(TDS) قياس نسبة االمالح الكلية  المذابة  -

  (RO) لجميتع العينتات قيتد الدراستة قبتل و عتد مرورهتا  بمنظومتة تتم قيتاس ةستبة االمتالح الكليتة المذابتة 
 صيني المنيم .  Senz Pan من شركة  المينعبواسثة الجهاز 
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 PHقياس درجة االس الهيدروجيني  - 
بواستثة  (RO)للعينتات قيتد الدراستة قبتل و عتد مرورهتا بمنظومتة   PHتم قياس  رجتة االس الهيتدروجيني  

 صيني المنيم. ROHSمن شركة  PH-METERالجهاز 

 قياس درجة نقاوة العينات من االمالح -
تم التاكد من ةقاوة العينات من االمتالح المذابتة قبتل و عتد مرورهتا بالمنظومتة متن ختالل  استتددام الجهتاز  

Electrolyzer  . صيني المنيم 

 الفحوصات البكتريولوجية: 

 Total Plate Count (TPC)العد الكلي للبكتريا  طريقة -

( متتل متتن عينتتة المتتاء يلتتى ربتتق بتتتري معقتتم  تتم صتتب الوستتت  1اجريتت  رريقتتة العمتتل متتن ختتالل اضتتافة) 
( 45المعقتم التى الثبتق بعتد تبريتده يلتى حتوالي ) Trypton glucose extract agar (Oxoid)الغتذالي 

( ستاعة بعتدها  48-24) لمتدة  ◦( م37متع عينتة المتاء  تم حضتن  األربتاق بدرجتة حترارة ) ومجاةستت  ◦م
مستتتعمرة، وتتتتم حستتار العتتتد  الكلتتتي  300 – 30حستتب عتتتد  المستتتعمرات البكتيريتتتة الناميتتة ضتتتمن حتتتدو  

 TPC ( .Szabo, 2000 ; WHO, 2004) للبكتريا 

 Membrane Filtration(MF)طريقة الترشيح الغشائي  -

 MF استتددم  رريقتة الترشتي  الغيتالي TPC بهتدف  عتم وتمكيتد ةتتالى فحتد العتد  الكلتي للبكتريتا      
( متل متن عينتات المدتتارة فتي 100علتى عينتات مدتتارة متن الميتاه المدروستة ، يؤ رشت  فتي هتذه الثريقتة )

 Whatman No.1  (µmباستتددام شيتتاء الترشتتي  Germanyألمتتاةي اليتتنع  Vacuubrandجهتاز 
( ، و عتتد االةتهتتتاء متتتن الترشتتي  أختتتذ هتتتذا الغتتتتياء بواستتتثة ملقتتتت معقتتتم ووضتتتع علتتتى ستتتث  الوستتتت 0.45

 - 18المحضر والمعقتم والميتبور فتي أربتاق ، بعتد متدة تحضتين ) M – Endo agarالغذالي اليلب 
 عتد يمكتن حيتث الغيتاء ستث  علتى مستتعمرات وتكوء  البكتريا ةمو يالحظ ◦( م35( ساعة في  رجة )24
 ,Nester et al., 2001 ; Prescott et al., 2008 ; APHAعمرات ومالحظتة ألواةهتا . )المستت

2005 ) 

 

 

 النتائج والمناقشة
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 الفحوصات الكيميائية: 

لعينتتات الميتتاه المدروستتة قبتتل   (TDS)( تراكيتتز االمتتالح الكليتتة المذابتتة 2توضت  النتتتالى فتتي الجتتدول رقتتم )
، يؤ يالحتتتظ تبتتتاين فتتتي تراكيتتتز هتتتذه االمتتتالح فتتتي العينتتتات المدتلفتتتة  قبتتتل  (RO)و عتتتد مرورهتتتا بمنظومتتتة 

( وإؤا ppm 670 -190 خولهتتتا المنظومتتتة . فيمتتتا يتعلتتتق بعينتتتات ميتتتاه االستتتالة تتراوحتتت  التراكيتتتز بتتتين )
( حستب منظمتة اليتحة العالميتة فت ء ppm 500ي بحتدو  )ماعلمنتا اء تراكيتز االمتالح الكليتة المقبولتة هت

هنالتك العديتتد متتن العينتات المدروستتة قتتد تجتاوزت هتتذه القيمتتة ، اةدفضت  تراكيتتز هتتذه االمتالح بعتتد مرورهتتا 
%( وهتي  98.44 – 94.70( بالتالي ازالة االمتالح الكليتة بنستبة )ppm 18 - 8بالمنظومة الى حدو  )

( فيمتتا يتعلتتتق 2ةستتبة عاليتتة ت شتتتر كفتتاءة المنظومتتتة فتتي ازالتتة هتتتذه االمتتالح . و تتتالعو ة التتى الجتتدول رقتتتم )
( كاةتت  اعلتتى ROقبتتل منظومتتة ) (TDS) بعينتتات ميتتاه االبتتار ةالحتتظ اء تراكيتتز االمتتالح الكليتتة المذابتتة 
( تتتتم خفضتتتها بعتتتد ppm 1528 - 330ممتتتا لتتتوحظ فتتتي عينتتتات ميتتتاه االستتتالة وتراوحتتت  التراكيتتتز بتتتين )

%( وهتتي مقار تتة لعينتات ميتتاه االستتالة  99.38 -97.16( أي بنستتبة ازالتة )ppm 18-8المنظومتة التتى )
مما يعكس امكاةية المنظومة على خفض تركيز هذه االمالح الى ةستبة  ابتتة تقريبتا مهمتا كتاء تراكيزهتا فتي 

 المياه الداخلة اليها. 

 يضتافات أيتة و وء  حترارة عا يتة  رجتات عنتد المالحتة حليتة للميتاهكمنظومتة تبالتتالي اهميتهتا         
 ضغت توليد رريق ةفاؤه عن شب  أشيية خالل من المال  الماء تمرير هي العملية تتثلب  ما كل كيماوية،
المتال  خلتا الغيتاء ، حيتث  المتاء حجتز يتتم بينمتا الغيتاء ختالل فقتت النقتي المتاء المتاء ليدتر  هتذا علتى

 يلتى ييتل تركيتز يلتى لتتر / ملغتم 3000 عتن تركيتز يزيتد متن الميتاه ملوحتة بدفتض ROتقتوم وحتدات 
 1 من أقل يلى الملوحة تدفيض على تعمل االيوةي التي التبا ل وحدات يلى ي خال  قبل لتر / ملغم 300
 محثتات أضتدم بتركيتب قامت  التدول التتي أوالتل متن الستعو ية كاةت  ( ولقتد1999لتتر. )خضتر،/ملغتم

 التيتغيل ةفقتات في كلفة أقل ROالمياه، وتعد تقنيات  ش  من معاةاتها العكسي في العالم بسبب للتناض 
واالوعيتة التتي تعتبتر متن اهتم  االةابيتب تآكتل ميتكلة متن يعتاةي ال أةت  العتذر كمتا المتاء وكلفتة واليتياةة

الكهر اليتة ورريقتة التجميتد وعمليتات التبتتا ل  التديلزة ميتاكل تقنيتات التحليتة االختره مثتل التقثيتر ورريقتة
(. كمتا وجتد أء منظومتات 1987هي التقنيتة االكفتم فتي تحليتة الميتاه )ميتثفى ، ROااليوةي .و ذلك تعد 

التحليتتتتتة المنزليتتتتتة أةتجتتتتت  ميتتتتتاه بمواصتتتتتفات كيمياليتتتتتة ممتتتتتتازة مقارةتتتتتة بمواصتتتتتفات الميتتتتتاه الداخلتتتتتة وحتتتتتدو  
 (. 2014، واخروء،المنظومات التجارية )محمد المواصفات القياسية والتقل كفاءة عن

( للعينددام  الادر ددة دبدد) د دد )  TDS  ppm ( نتددا ف وص تددام ا اددلي الكليددة الا ابددة2الجددد )   

 الانظ اة  بعد  ر جها
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 وتيتمل األمتالح ، متن الميتاه لمحتتوه  الكلتي المجمتو  تمثتل الكليتة الذالبتة اليتلبة المتوا  تركيتز        
 الستالبة واأليوةتات والبوتاستيوم واليتو يوم والمغنيستيوم الكالستيوم مثتل األيوةتات الموجبتة رلتيس بيتكل

كالكتتتتتتتار و 
 ةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات
 والكلورايد
والكبريتتتتتتتتا

 ت
والنتتتتتتتترات 

(
Wellca

re 
.,2007 

 .) 
ولغتتتتتترس 
التمكتتتتتتتتتتتتتتتتتد 
ةقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاوة 
العينتتتتتتتتتات 
المدروستتتتت
ة متتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 
االمتتتتتتتالح 
اختبتتتتتتتترت 
العينتتتتتتتتتات 
قبل و عتد 
 خولهتتتتتتتتتتتا 

التتتذي يتضتتمن تفاعتتل ميتتتاه العينتتات متتع اقثتتتار  Electrolyzerالتتى المنظومتتة باستتتتددام جهتتاز االقثتتار 
 اةيتة فتي العينتات المدروستة (60-30) الحديتد وااللمنيتوم فتي هتذا الجهتاز ومالحظتة تغيتر اليتفات ختالل

حيث يالحظ اء العينات قبل المنظومة يتكوء فيها راسب اسو  ؤو رالحتة كريهتة ةتيجتة التفاعتل متع اقثتار 

 عينات مياه االبار عينات مياه االسالة ت
قبل 

 المنظومة
بعد 

 المنظومة
نسبة المئوية 

إلزالة 
 االمالح%

قبل 
 المنظومة

بعد 
 المنظومة

نسبة المئوية 
لإلزالة االمالح 

% 
1 217 8 96.31 760 8 98.94 
2 388 8 97.93 491 5 98.98 
3 278 12 95.66 1267 12 99.05 
4 350 8 97.71 1270 18 98.58 
5 211 8 96.20 713 9 98.73 
6 581 18 96.90 1528 12 99.21 
7 215 8 96.27 330 8 97.57 
8 340 12 96.47 520 8 98.46 
9 220 8 96.36 1230 8 99.35 
10 240 8 96.66 850 15 98.23 
11 190 8 95.78 1260 18 98.57 
12 560 12 97.85 1300 8 99.38 
13 670 15 97.76 750 8 98.93 
14 380 8 97.89 530 15 97.16 
15 620 12 98.06 1250 9 99.28 
16 515 8 98.44 740 8 98.91 
17 340 8 94.70 1270 12 99.05 
18 280 8 97.14 490 8 98.36 
19 530 12 97.73 1230 12 99.02 
20 250 8 96.8 725 8 98.89 
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عينتتات الميتتاه التتى  رجتتة الغليتتاء فتتي حتتين أء عينتتات الميتتاه بعتتد الجهتتاز اضتتافة التتى وصتتول  رجتتة حتترارة 
 (.2المنظومة لم يحيل عليها اي من هذه التغيرات اليورة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 قبل المنظومة                         بعد المنظومة                              

المذابووة مووط اقاوواب الجهوواز قبوول و عوود ( التغيوورات فووي عينووة الميوواه نتيجووة تفاعوول االمووالح 2الصووورة )
    المنظومة
للعينتتتتات المدروستتتتة قبتتتتل و عتتتتد  خولهتتتتا  PHةتتتتتالى قيتتتتاس األس الهيتتتتدروجيني  (3)يظهتتتتر الجتتتتدول       

متع ميتول هتذه  التر تة. فتي الستالدة األمتالح ةوعيتة اختتالف ستببالمنظومتة حيتث يالحتظ تبتاين فتي القتيم ب
 شنيتة العراقيتة فالتر تة(  9لعينتات ميتاه االبتار تيتل التى ) مة خاصتةالقيم ةحو القاعدية قبل  خول المنظو 

 الميتاه يعثتاء التى م  يتة تت  ر فتي الميتاه التتي التر تة فتي الستالدة األمتالح فهتي  تم ومتن الكالستيوم بتممالح
لجميتتع العينتتات المدروستتة بعتتد  PHعتتدل  قيمتتة  (. 2010القاعديتتة)رزوقي والتتراوي،  صتتفة العراقيتتة

 (. 6.5المنظومة الى )
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للعينام ديد الدرا ة دب) د  ) الانظ اة  بعد  PH( نتا ف وصص اإلس الهيدر جيني 3لجد )   ا  

  ر جها

 

 

 

 

 عينات مياه االبار عينات مياه االسالة ت
 بعد المنظومة قبل المنظومة بعد المنظومة قبل المنظومة

1 7.5 6.5 8.5 6.5 
2 8 6.5 8 6.5 
3 7.5 6.5 7.5 6.5 
4 8 6.5 8 6.5 
5 8.5 6.5 8.5 6.5 
6 7 6.5 9 6.5 
7 7.5 6.5 7.5 6.5 
8 7.5 6.5 8.5 6.5 
9 8 6.5 8.5 6.5 
10 8.5 6.5 7.5 6.5 
11 7 6.5 8.5 6.5 
12 7.5 6.5 8 6.5 
13 7.5 6.5 8.5 6.5 
14 7 6.5 8 6.5 
15 7.5 6.5 8 6.5 
16 7.5 6.5 8.5 6.5 
17 7.5 6.5 8.5 6.5 
18 8 6.5 8 6.5 
19 8 6.5 8.5 6.5 
20 7 6.5 8.5 6.5 
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 :لبكتريولوجيةالفحوصات ا

فتتي التحتتري عتتن حجتتم  Total Plate Count(TPC)استتددم  رريقتتة العتتد  الكلتتي باالربتتاق 
ةتالى هتذه الثريقتة، حيتث يالحتظ بيتورة ( 4التلوأ البكتيري في عينات المياه المدروسة ويوض  الجدول )

( CFU\ml 300أكثتر متن  -60عامة اء التلوأ البكتيري في عينات ماء االسالة كتاء اكبتر تتتراوح بتين )
(، وقتتد يعتتو  التلتتوأ العتتالي لعينتتات متتاء االستتالة التتى الضتترر فتتي منظومتتة تيتتفية وتوزيتتع ميتتاه 3اليتتورة)

ر اءة الميتتاه الدتتام التتتي بتت  مدينتتة الموصتتل فضتتال عتتن اليتترر بستتبب كتتروف الحتترر والتتتدمير التتذي متترت 
تزيتتد متتن العتتتد  البكتيتتري الكلتتي فتتتي محثتتات تيتتفية الميتتتاه بستتبب كثتترة ميتتتبات ميتتاه الفضتتالت واةتيتتتار 
الهالمات النباتية فتي المتاء الدتام أ ه يلتى قلتة كفتاءة التعقتيم لهتذه المحثتات، كمتا أء ارتفتا  أعتدا  البكتريتا 

؛ التراوي والثيتار،  2000ه يلى ارتفا  أعدا ها في مياه ةهر  جلة ) رليتع والبرهتاوي، في مياه المجاري أ 
2007.) 

جعتل عينتات  الجوفيتة الميتاه لميتا ر التلتوأ امكاةية عبر ربقات االرس واةدفاس  الثبيعي الترشي     
 RO منظومتة   ( اء (4بعينات مياه االستالة .يالحتظ متن النتتالى فتي الجتدول  مياه االبار اقل تلو ا مقارةة

ممتتا يتتدل علتتى كفالتهتتا فتتي ازالتتة التلتتوأ استتتثاع  ازالتتة جميتتع البكتريتتا الملو تتة لعينتتات المتتاء الداخلتتة اليهتتا 
البكتيري من خالل الية عملهتا المتضتمنة وجتو  اشيتية تمنتع مترور هتذه الملو تات ، وهتذه النتيجتة تتفتق متع 

( (%99.99استتتثاع  ازالتتة الملو تتات بنستتبة  RO ا اء منظومتتة   راستتة فتتي محافظتتة النجتتا بينتت  فيهتت
اء  رشتم لليترر صتالحة ميتاه الدراستة اةتجت  شتملتها التتي المنظومتات %( متن82 ةستبت ) متا واشتارت اء

 ةوعيتة تحستين في كبير بيكل ساهم  المنظومات اء على يدل مما صالحة شير التجهيز ميا ر بعض
 (.2014واخروء،ة )محمد، وجعلها مياه ةقية وممموة المياه
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( للعينات  المدروسة قبل دخول المنظومة و عد  TPC( نتائج فحص العدد الكلي للبكتريا)4الجدول ) 
 ( (CFU\mlخروجها

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عينات مياه االبار عينات مياه االسالة  ت
 بعد المنظومة قبل المنظومة بعد المنظومة قبل المنظومة

1 230 0 23 0 
2 280 0 42 0   
 0 30 0 300اكثرمن  3
4 190 0 41 0 
5 240 0 52 0 
6 120 0 32 0 
7 60 0 67 0 
8 230 0 55 0 
9 180 0 50 0 
10 90 0 24 0 
11 65 0 33 0 
12 250 0 36 0 
13 260 0 33 0 
14 95 0 65 0 
15 160 0 85 0 
16 130 0 63 0 
17 120 0 44 0 
 0 55 0 300اكثر من  18
19 250 0 60 0 
20 290 0 66 0 
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 لعينات مياه األسالةTPC(  مستعمرات البكتيرية باريقة  3الصورة )

فاعليتة المنظومتة فتي ازالتة التلتوأ البكتيتري استتددم  رريقتة  فويTPC ولغرس التاكد من ةتالى رريقة   
اليتتور  MFلعتتد  متتن العينتات الملو تتة واكتدت رريقتتة  Membrane Filtration(MF)الترشتي  الغيتتالي 

التتتي  TPCبثريقتتة  ( الداصتتة4التلتتوأ البكتيتتري المالحتتظ فتتي النتتتالى المبينتتة فتتي الجتتدول ) ( ةستتبة5,4)
تعتمد على تقدير عد  الداليا الحية ؤات القابلية على التكا ر الموجو ة في متل واحتد متن المتاء عنتد تهيحتة 

فتعتمد على ترشتي  حجتوم كبيترة متن المتاء ختالل مرشت  شيتالي  MFا ،أما رريقة الظروف المناسبة لنموه
( مايكروميتر من خالل  يتم حجتز البكتريتا علتى ستث  المرشت  الغيتالي وزر  هتذا 0.45حجم الثقور في  )

 ; Payment, 2001المرشتت  علتتى ستتث  األوستتاة الماللمتتة ومالحظتتة ةمتتو المستتتعمرات البكتيريتتة )

APHA, 2005)  كمتا يمكتن بثريقتة MF  تحليتل أحجتام كبيترة متن الميتاه بسترعة مقارةتة بثريقتة TPC  ، 
؛ علتتي وآختترين، 2004) الدثيتتب ومعمتتر  وقتتد اكتتدت اهميتتة وافضتتلية هتتذه الثريقتتة العديتتد متتن الدراستتات 

 . (2009العكيدي، ؛2008

فتتي  ROاء ةتتتالى الفحوصتتات الكيمياليتتة والبكتريولوجيتتة فتتي هتتذه الدراستتة ت كتتد كفتتاءة المنظومتتة المنزليتتة  
تنقيتة وتيتتفية عينتتات الميتتاه الداخلتتة اليهتتا وجعلهتتا جتاهزة لالستتتددام البيتتري و يتتورة امينتتة ، متتع مالحظتتة 
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يقلتتتتل متتتتن مستتتتتويات االمتتتتالح اء االستتتتددام الثويتتتتل االمتتتتد للميتتتتاه المنتجتتتة بهتتتتذه المنظومتتتتات لوحتتتتدها قتتتد 
 الضرورية الجسام الكالنات الحية .  

 

 

 

 

 

 

 لعينات مياه االبار MF( توضح مستعمرات بكتيرية باريقة 4الصورة )

 

 

 

 

 

 

 

 لعينام اياه ا  الة MFت ضح ا تعارام بكتيرية بطريقة   (5)الت رة 
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 المصادر

 تلتتتتتوأ الميتتتتتاه فتتتتتي اليتتتتتهاريى التتتتتتي تجمتتتتتع(.أستتتتتبار 2004الدثيتتتتتب، عيتتتتتام أحمتتتتتد ومعمتتتتتر، عرابتتتتتي. )
فيهتتتا ميتتتاه األمثتتتار فتتتي  تتتالأ قتتتره بتتترام س ومنثقتتتة البيتتترة فتتتي فلستتتثين، المجلتتتة اليتتتحية   لليتتترق 

 . 236 – 229: 3، العد  10المتوست، المجلد 

(. بعض الديالد النوعية لميتاه      ةهتر  جلتة 2007السنجري، مازء ةزار والميهداةي، يحيى  اؤو . )
مدينتة الموصتل، وقتالع المت تمر العلمتي لمركتز بحتوأ البيحتة والستيثرة علتى التلتوأ،   جامعتتة  ضتمن

 الموصل ، العراق.
(. محثتة تيتفية الميتاه فتي منثقتة الكتنها     األ اء، 2007الراوي، سارع محمو  والثيار، ر  أحمتد. )

جامعتتتة الموصتتتل ، تيتتتديد الميتتتاكل والمعالجتتتات. مركتتتز بحتتتوأ البيحتتتة والستتتيثرة علتتتى التلتتتوأ ، 
 العراق.

(. التلتتتوأ الجر تتتومي لميتتتاه اليتتترر فتتتي محافظتتتة ةينتتتوه والتحتتتري عتتتن 2009العكيتتتدي،أةغام جبتتتار علتتتواء.)
. رسالة ماجستتير، وعالقتها بحاالت يسهال األرفال  وء سن الدامسة E.coli O157:H7الساللة 

 جامعة الموصل، العراق.

 (. البيحة العراقية الميكالت واالفاق. وزارة البيحة، بغدا  ، العراق.2004حنوش، علي حسن عزيز. ) 

(. تنقيتتتتتة ميتتتتتاه اليتتتتترر )معهتتتتتد التتتتتتدريب المتديتتتتتد لليتتتتتناعات     1999خضتتتتتر ، جمتتتتتال عبتتتتتدس ؤيتتتتتب )
 الكيماوية(.المملكة االر ةية الهاشمية، م سسة التدريب المهني.

 الفيزيوكيمياليتة الديتالد بعتض  راستة ( 2010عمتار ) محمتد التراوي، و محمتد رزوقتي ، سترار
بغدا .المجلتة العراقيتة لبحتوأ الستوق  مدينتة فتي والمستتور ة محليتا المنتجتة المعبتمة للمياه والمايكرو ية

 .103-76:  3،العد  2وحماية المستهلك ، المجلد

لتتوأ ميتتاه ةهتتر  جلتتة بالفضتتالت الستتكنية (. ت2000رليتتع، عبتتد العزيتتز يتتوةس والبرهتتاوي، ةجتتوه يبتتراهيم. )
 .21شمال مدينة الموصل. مجلة التر ية والعلم، العد 

علتتتتتي، ستتتتتهام يبتتتتتراهيم ؛ شتتتتتيال، زينتتتتتة عبتتتتتد س  ؛ حستتتتتين، يستتتتتراء عبتتتتتد ؛ عبتتتتتد س، زيتتتتتد حستتتتتام التتتتتدين ؛               
و اليتتتة عتتتن  (.  راستتتة2008ستتتعيد، علتتتي رشتتتيد ؛ جاستتتم، كفتتتاح ، أحمتتتد وعبتتتد الغنتتتي، ةهلتتتة حتتتاتم.)

في مدينة اليدر و عتض منتارق بغتدا  للعتام   Vibrio choleraجر ومة ضمات الكوليرا )الهيضة( 
  . وزارة البيحة،  الرة بيحة بغدا ، مدتبر اليحة العام المركزي/ وحدة االو حة ، العراق.2007
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حسن،حستين     فلتي  محمد ، عبد المجيد عبد العباس ،عقيل ماجتد ةجم،حيتدر محمتد صتال ،عا ل محمتد 
كليتة \بابل جامعتة(. راسة ا اء وواقع منظومات تحلية المياه في مدينتة النجتا االشترف. 2014معيد)

 22 العلتتتتوم البحثيتتتتة والتثبيقيتتتتة، المجلتتتتتد \الهندستتتتة، مديريتتتتة بيحتتتتة النجتتتتا، مجلتتتتة جامعتتتتتة بابتتتتل
                      . 1339-4:1327،العد 

قية المياه المالحتة . جامعتة الملتك عبتدالعزيز، جتدة ، الستعو ية، الثبعتة (. تن1987ميثفى، محمد السيد)
 االولى. مترجم، )تاليا ك ،شبيجلر،جامعة كاليفورةيا(.  

 APHA. (2005). "Standard Methods for the Examination of Water & Wast 

water". 21th ed.  Publishers,USA. 

Endreny, T. and Steenvoorden, J. (2004). "Waste water Re-use and Ground 

Water Quality". IAHS Press, Center for Ecology and Hydrology, 

Wallingford, Oxford Shire, UK.  

Mark, K.A. ; Borchardt, N.L. ;  Haas, L. ; Randall, J. and Hunt, N . (2004). 

Vulnerability of Drinking water wells in Crosse , wisconsin, to 

Entericvirus contamination from surface water contribution  . Appl. 

Environ. Microbiol., 70:5937-5946. 

Nester, E.W.I ; Anderson, D.G.I. ; Robert, C.E.J. ; Peavsal, N.N. and Nester, 

M.T. (2001)." Microbiology Altuman Perspective". 3th ed.  

McGraw- Hill Companies,Inc., Nortn American. 

Payment, P.(2001)."Cultivation of Viruses Form Environmental Samples. 

Manual of Environmental Microbiology". 2th ed .Hurst, American 

Society for Microbiology Press, washington ,USA. 

Prescott, L.M. ; Harley, J.P. and Klein, D.A. (2008). "Microbiology". 7th ed. 

McGraw-Hill. Companies, Inc., USA. 

Szsbo, L.G. (2000). "Environmental Sampling and Analysis for Metals". 

LEWIS,Press Company,  NewYork , USA.                           

Wellcare. (2007). Wellcare Information For You About Total Dissolved Solids 

(TDS). Wellcare Program Of Water System Council(WSC). Wallcare 

Publishing. 4 

World Health Organization WHO. (2004). "Sterilization Gnid for Drinking 

Water at Eergency Cases". World Health Organization Regional office 

for the Eastern Mediterraneann, Amman.  



 
ISSN 2537_ 0715                                                                                                                                                     International Journal of Scientific 
IJSRSD (2019): Volume 2, Issue 1, September 2019                                                                        Research and Sustainable Development 
Received June 2019 accepted August 2019                                                                      
  

18 | P a g e  
 

World Health Organization(WHO). (2011). Safe Drinking-water from 

Desalinationand , Geneva, 27 Switzerland 

 

 

 


